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Inleiding
Vorig jaar vierde Maks vzw zijn vijftienjarig bestaan. We
deden dit met een toneelstuk waarbij zeven medewerkers
verhalen verzamelden over zichzelf en onze klanten.
Het stuk vond op 17 december plaats. We speelden dit
stuk voor een 350-tal aanwezigen in het auditorium
Jacques Brel. Tijdens de namiddagvoorstelling kregen we
het bezoek van Koningin Mathilde, die ons feliciteerde:
“Onze toneelvoorstelling was één van de mooiste
eindejaarscadeau’s die ze ooit kreeg”. Verschillende
dingen vielen ons op tijdens de toneelvoorstelling: de personeelsleden van
en fier
Maks vzw stonden er als één ploeg, klaar om bij te springen waar nodig
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assertiviteit uit. Verder
van het stuk, de kracht vonden om terug Nederlands te leren of een andere
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In augustus 2015 startten we met een nieuw project onder de naam “Capita
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Digital”, een Brusselse
kansengroepen. In dit project krijgen jongeren de kansen om programmeeranimator te worden voor een groep kinderen en ervaring op te doen
als jobstudent.
emNet
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Dank aan de sponsors en subsidiegevers voor het vertrouwen en de steun.
Jan Decoster, voorzitter Maks vzw
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Maks in één
oogopslag

40%
2500
33

40% van de werkzoekenden begeleid
door Maks vindt een opleiding of werk

Maks begeleidt 2500 personen
doorheen de verschillende afdelingen

Maks Grafisch Bureau biedt grafisch
werk aan 33 klanten
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(voornamelijk volwassenen)
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60%



40%
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7
11
55

1
3
1
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Nederlandstalige activiteiten
(voornamelijk jongeren en kinderen)

Wie zijn de leden ?





44%
38%
18%

jonger dan 25
tussen 25 en 55 jaar
ouder dan 55 jaar

1 op 5 leden heeft geen computer thuis

4

1. Een lid koopt een ledenkaart bij Maks Digitaal om één jaar lang toegang te krijgen tot het open atelier.

5

Maks werk

18

Maks werk organiseerde
18 groepen met in totaal 144 deelnemers
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Maks algemeen

176

176 personen hebben werk
of een opleiding gevonden

129

129 werkzoekenden namen deel aan langdurige
opleidingen georganiseerd door Maks Werk

440

Maks Werk begeleidde
440 werkzoekenden

Maks Grafisch Bureau

Print
8 fotoshoots

{

02.1.

15 affiches
16 promomaterialen
14 visitekaartjes
12 brochures
4 jaarverslagen
4 kranten
5 DVD-covers
4 banners
22 folders
42 flyers
16 aankondigingskaarten

Foto
Web
3 logo’s

11 illustraties

6

{

{

Logo

Illustraties

{

Video

5 nieuwsbrieven - web
3 webflyers/mailings
6 websites

Maak werk van je talent

Sinds 1999 stimuleert Maks vzw bewoners uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest -met een focus op
Kuregem en Oud-Molenbeek- om op zoektocht te
gaan naar hun talenten en competenties. Maks bestaat
uit drie afdelingen: Maks Digitaal stimuleert jongeren
en ouderen om zich digitaal te ontplooien. Maks
Werk helpt werkzoekenden om werk te vinden via
individuele begeleiding, groepssessies en opleidingen, in
partnerschap met diensten zoals Actiris en de VDAB.
Maks Grafisch Bureau is een sociaal economieproject
voor grafische vormgeving, met voornamelijk klanten uit
het Brussels gewest.
Maks ontwikkelt innovatieve methodieken en
instrumenten, steeds in het Nederlands en in het Frans,
met een focus op digitale kennis. Jaarlijks bereikt
Maks 2500 gebruikers, voor het overgrote deel uit
kansengroepen, waaronder een 500-tal werkzoekenden
in trajectbegeleiding. Jaarlijks zetten een vijftigtal mensen
hun eerste stappen met de computer. Maks organiseert
ook leuke en leerzame ICT projecten binnen de
schoolmuren om kinderen en jongeren te stimuleren om
eerder als producent met ICT om te gaan dan enkel als
consument. Zo leren jongeren video’s maken over actuele
thematieken en leren ze programmeren.
Maks erkent de kracht van verhalen en weet dat verhalen
mensen sterker en weerbaarder maken. Daarom leren
werkzoekenden en andere doelgroepen video’s maken
over hun eigen verhaal “digital storytelling” en leren hun
CV om te zetten in een filmpje.

De afdelingen Maks Digitaal en Maks Grafisch Bureau
zijn erkend als sociaal-economieprojecten. Jaarlijks
organiseert Maks voor een twintigtal medewerkers
“werkplekleren”. Tijdens een werkervaring van
12 maanden tot twee jaar, kunnen laaggeschoolde
werkzoekenden of leefloners een job als multimediaanimator, desktoppublisher, onthaalbediende, logistiek
assistent of pc-technicus aanleren om daarna door te
stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.
Maks levert ook diensten op maat aan bedrijven en
organisaties uit de profit en de non-profit, zoals ICT
cursussen, de realisatie van video CV’s, grafisch werk,
promotiefilms, digitale story’s voor en met de klant.
We werken op maat van de klant.

{

6 video’s
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Maks in 2015

Een informaticastage
voor vrouwen om digitaal
je levensverhaal te brengen

Wil je
je verhaal brengen?

Un stage
d’informatique
de récits de vie,
réservé aux femmes

Envie
de raconter
ton histoire ?

10 - 15 maart: Deelname
aan “Get in Net”, Tsjechië
Maks nam deel aan een seminarie
in Tsjechië over Erasmus +
projecten voor jeugdwerk.

2 februari: ICT dag
voor scholen

20 - 21 mei: Deelname aan
de conferentie “Media
meets Literacy” in Warsaw

6 - 10 juli: Digital
storytelling over burn-out
voor het personeel

Eén stafmedewerker van Maks
gaf een workshop over digital
storytelling op de conferentie in
Warsaw. Dit netwerkmoment
bracht 200 professionelen uit het
werkveld samen om uit te wisselen
over multimediaprojecten voor
kwetsbare doelgroepen.

Om het welzijn op het werk te
bevorderen organiseerde Maks een
week “digital storytelling” rond
burn-out. Elke medewerker maakte
een video over een
werkgerelateerd thema.

Maks gaf een vorming op de
praktijkgerichte ICT-nascholingsdag
voor directies, ICT-coördinatoren,
leerkrachten en educatieve partners
uit het brede onderwijsveld.

25 - 26 februari: Deelname
aan de algemene
vergadering van Telecentre
Europe
Maks is lid van Telecentre Europe,
een internationaal netwerk dat
organisaties verenigt die werken
aan digitale geletterdheid en
mediawijsheid. We namen deel aan
discussies over gemeenschappelijke
strategieën en potentiële
partnerschappen voor
Europese projecten.
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19 mei: Vijfde editie van
“Discover your talent”
150 Brusselse werkzoekende
jongeren werkten één dag
samen met een team van
vrijwilligers uit vijf bedrijven
rond jobvaardigheden. Naast dit
evenement worden de jongeren
begeleid door Maks Werk.

22 - 28 juni: Internationale
e-facilitator zomerschool
in Kroatië
Twee multimedia-animatoren
en eén coördinator van Maks
Digitaal namen deel aan een
vijfdaags programma van de
Telecentre Multimedia Academy
in Kroatië. Het programma
focuste op geletterdheid in de
domeinen van fotografie, video
en geluid, projectmanagement,
digital storytelling en audio-visuele
productie en uitwisseling van
best-practices.

12 september: Maks viert
feest in de straat
Maks organiseerde een feest voor de
buren om haar werking bekend te
maken in de wijk. Kinderen konden
robots maken en volwassenen
konden kennismaken met de
activiteiten van Maks.

layout: Maks vzw www.kurasawproductions.be

V.U. / E.R. Jan Decoster — G. Moreaustraat, 110 – 1070 Brussel
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Cursus in

SEPT — OKT 2015

Stages en

SEPT — OCT 2015

Maks vzw
rue G. Moreaustraat 110
1070 Anderlecht

met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

14 september:
Vrouwentongen
12 vrouwen maakten een video
over hun ervaringen van “geweld
tegen vrouwen”. De meeste
vrouwen spraken voor het allereerst
over dit onderwerp en ontdekken
tegelijkertijd hun eigen creativiteit
en het plezier om nieuwe
technologieën te ontdekken.

25 - 27 september:
Deelname aan Voices of
change in Northampton,
Masachusetts (USA)
Veronique De Leener, Directeur
van Maks vzw gaf samen met
Joe Lambert, Directeur van
story.org, een workshop op de
zesde internationale storytelling
conferentie. De workshop ging over
het gebruik van digitale storytelling
om jongeren bewust te maken van
de problematiek van hate crimes.
Maks vzw organiseerde in 2014
workshops digitale storytelling rond
dit thema met Roma-jongeren en
jongeren van migrantenorigine
in een Persoonlijk Ontwikkelings
Traject. 80 van de 250 aanwezigen
op het congres volgden
deze workshop.

2 - 6 november: Start
Capital Digital
Capital Digital werd opgestart
in 2015, samen met Brussels
Staatssecretaris Bianca Debaets
en in samenwerking met het
reclamebureau Duval Guillaume,
vzw Foyer en Fedactio. Capital
Digital heeft als doel de situatie
van armoede, kortgeschooldheid
en werkloosheid in Brussel weg
te werken via ICT projecten. Het
eerste kamp werd door Maks
georganiseerd tijdens de
herfstvakantie. Op drie locaties
konden telkens 15 kinderen tussen
7 en 9 jaar spelenderwijs
leren coderen.

17 december: “Histoires,
is’t waar!? 15 jaar”
Op 17 december brachten zeven
Maks medewerkers het toneelstuk
“Histoires, is’t waar!? voor de
15de verjaardag van Maks. Het
publiek werd ontroerd en verrast
met de levensverhalen van de
collega’s. Koningin Mathilde was
ook in het publiek en ze bracht een
dankwoordje aan de acteurs.

9
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02.3.

Projecten in de spotlight

Digital storytelling rond burn-out
Tijdens de zomermaanden organiseerde Maks voor het
volledige personeel een derde ronde “digital storytelling”.
De 40 personeelsleden van Maks werkten in groepjes
aan een digitale story over burn-out. De bedoeling
van de digitale verhalen is het welzijn op het werk te
bevorderen door licht te werpen op een thema dat nog
te vaak taboe is in onze maatschappij. Maks wenst in
de toekomst met digital storytelling rond burn-out te
starten in ziekenhuizen en bedrijven. Het is tegelijk een
teambuilding en het maakt het hele personeel vertrouwd
met deze methodiek.

Theaterstuk “Histoires, is’t waar!? 15 jaar”

Gids naar Werk

Om haar 15 jaar te vieren brachten zeven
personeelsleden van Maks op 17 december het
theaterstuk “Histoires is ’t waar!? 15 jaar” voor een
groot publiek, waaronder Koningin Mathilde en Minister
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Pascal Smet.
De acteurs werkten op hun eigen levensverhaal en
verzamelden verhalen over hun werk, de digitale kloof,
werk zoeken en de maatschappij. Kortom, over het leven
zoals het is in Kuregem. Het stuk werd gespeeld in het
Nederlands en in het Frans, met een vleugje Roemeens,
Spaans en Lingala.

Op vraag van het kabinet van Minister Vanhengel en
van Tracé Brussel schreven de personeelsleden van
Maks Werk een derde editie van een “Gids naar Werk”.
De eerste editie van 2009 werd in 15.000 exemplaren
verspreid. In dit gratis tweetalig boekje staan allerlei tips
om werk te vinden.
Het grafisch bureau van Maks zorgde voor de layout
en de fotoshoot. De nieuwe brochure komt uit in
maart 2016.

GIDs
naar
werk

Huur de Maks Photo Booth voor
uw evenement
Laat uw gasten onvergetelijke foto’s nemen met de
Maks Photo Booth. De gasten nemen instant foto’s en
ze worden ter plaatse geprint. We lenen de Maks Photo
Booth uit voor interessante tarieven.

een speciaal event?

Huur de Photo Booth en maak
instant foto’s van de deelnemers
Huurprijs: 150 euro / dag (btw in)
Kostprijs inkt + fotopapier:
70 euro voor 100 foto’s
Vervoer niet inbegrepen
(kan in een personenwagen)

Maks vzw
info@maksvzw.org
Tel: 02 520 36 71
maksvzw.be
G Moreaustraat 110
1070 Bruxelles

“Histoires, is’t waar” - 17 december 2015

10

Layout : maksvzw
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02.4.

Maks in de pers

Maks stond in 2015 in de spotlights. In november vond een persconferentie plaats met Brussels Minister van Gelijke Kansen
Bianca Debaets voor de start van het nieuwe project Capital Digital. Maar de grootste aandacht ging naar het theaterstuk
“Histoires, is’t waar?!”, met mooie artikels in Brussel Deze Week, in Kerk & Leven en in het Anderlechtse magazine Contact.
Ook het persagentschap Belga verspreidde een foto van de koningin die de acteurs bedankte.

6

cultuur

18 NOVEMBER 2015

kerk & leven

Het Kuregem van Elsa en Ali
Maks vzw verwerkt verhalen van werknemers, buurt en bewoners in theater
halen van de collega’s met anekdotes over de mensen die ze
ontmoeten bij Maks en in Kuregem. Veronique De Leener woonde bijvoorbeeld in haar jeugd in
de wijk van Anderlecht. „Ik had
een Marokkaanse buurvrouw”,
vertelt ze in het stuk. „We kaartten samen. Toen kreeg ze leverkanker. Ze wilde terug naar Marokko en wij hielden een collecte
om haar te helpen.”

Maks vzw leidt mensen
op en is een schakel in
de zoektocht naar werk
XXZe viert haar vijftiende
verjaardag met een
toneelvoorstelling
XXPoetsvrouw, animator
en coördinator staan
samen op de scène
XX

Jozefien VAN HUFFEL
„Een droom had ik, een job had
ik nodig”, zegt Lydie Kikanda.
„Voor de job moest ik Nederlands leren. Eerst 1.1, dan 1.2. De
droom was om sneeuw te zien
vallen. Toen het zover was, moest
ik vragen of dat nu echt sneeuw
was. En daarna keek ik, voelde ik,
proefde ik zelfs.”
Kikanda vertelt het verhaal
over haar aankomst in België aan
een denkbeeldig publiek. Samen
met zeven collega’s repeteert ze
vandaag het toneelstuk Histoires
is ’t waar!?, waarmee het Brusselse Maks vzw haar vijftiende verjaardag viert. Kikanda werkt er
als poetsvrouw. „Ik vroeg haar
waarom ze wilde meedoen”, zegt
coördinator Veronique De Leener. „Ze zei: ‘Ik was niets, dankzij
het toneel word ik iemand.’ Onze

„Als mensen vertellen over
zichzelf, groeien ze”

Collega’s op de scène tijdens het repeteren voor Histoires is ’t waar!? © Jozefien Van Huffel
werking draait ook geregeld om
verhalen. Als mensen vertellen
over zichzelf, zie je ze een beetje
groeien. Precies daarom dacht ik
aan een theaterstuk.”
Maks vzw organiseert onder
meer
computeropleidingen,
leert jongeren programmeren en

volwassenen solliciteren en geeft
zelf ook tijdelijke jobkansen aan
Brusselaars voor wie de drempel
naar de arbeidsmarkt hoog is.
„Ik was ouder dan veertig en had
geen ervaring in België, maar
toch kreeg ik zeven jaar geleden
een kans bij Maks”, zegt stafme-

dewerker en gelegenheidsactrice
Svetlana Chirilenco. „Dat geeft
me nog steeds de kracht om andere mensen aan te moedigen.”
Histoires is ’t waar!?, geschreven
in samenwerking met regisseur
Wim Ipers, is een mozaïektheater. Het vermengt de eigen ver-

De mama van Ali die eerst Nederlands leerde en toen computerlessen nam om haar kinderen te
helpen bij hun huiswerk, de collega die zelf weet wat het is om
geen papieren te hebben, de Poolse Elsa en Rosa die ook in Brussel de Russische geheime dienst
vreesden. Concrete gezichten
krijgen in het stuk gezelschap
van de anonieme vluchtelingen
wier verhaal in Brussel en België
nu begint. De Leener: „Daar konden we toch niet aan voorbij?”
Histoires is ’t waar!?, donderdag
26 november om 14 en 19 uur in
Auditorium Jacques Brel in Anderlecht (Gryzonlaan 1). Voor info 02
520 36 71 of www.maksvzw.be.

Brussel Deze Week, 19 november 2015

Kerk & Leven, 18 november 2015

De stómpstek frèt een palulle op de bijs
Taalkundigen van de UGent ontsluiten dialectologische kennis voor een breed publiek op dialectloket.be
Christof BOUWERAERTS
Talen zijn als levende wezens.
Ze veranderen voortdurend, onder invloed van velerlei factoren.
Sinds de jaren 1960 stellen we bijvoorbeeld vast dat onze traditio-

12

nele dialecten in Vlaanderen in
ijltempo verdwijnen. Velen vinden dat daarmee een deel van
onze Vlaamse identiteit verloren
gaat en koesteren de dialecten als
immaterieel erfgoed.

Advertentie

De afdeling Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Gent
(UGent) bouwde een stevige
traditie uit wat betreft de studie van de Vlaamse dialecten en
bracht in de loop der jaren heel
wat materiaal bijeen. Zo verzamelden medewerkers van het
project Woordenboek van de Vlaamse dialecten sinds 1972 een heuse
woordenschat aan West-, Oost-,
Frans- en Zeeuws-Vlaamse dialectwoorden.

13
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Maks werk

Inhoudelijk steunt Maks Werk op twee pijlers :
begeleiding naar werk via individuele begeleiding en
collectieve workshops enerzijds en anderzijds door het
aanbieden van een aanbod van intensieve iets langere
opleidingen die de kennis en de vaardigheden van onze
klanten versterken. Nederlandse les samen met basis ICT
zijn hierin telkens een essentieel onderdeel.
De basis blijft, maar de uitwerking verandert. In 2015
werd het vernieuwd aanbod voor de begeleiding naar
werk gelanceerd en kwam er een uitbreiding van het
team specifiek gericht op de begeleiding van mensen van
Roma origine.
Het aanbod van de begeleiding naar werk dat volledig
werd herschreven in 2014, werd ingevoerd vanaf
januari 2015. De planning bleek iets te ambitieus
en de consulenten werden overstelpt door het werk.
Na evaluatie en bijsturing werd een nieuwe, meer
realistische planning uitgewerkt. Centraal staat de
individuele begeleiding met de klant die op zijn beurt
kan kiezen uit een vrij aanbod van collectieve workshops
met verschillende thema’s. Er is ook een permanente
opvolging voorzien via de ‘zoekruimte’ waar de klanten
op zelfstandige basis kunnen komen solliciteren maar
waar ook de consulenten aanwezig zijn om de opvolging
te verzekeren. De binding en de vertrouwensrelatie
tussen klant en consulent staat centraal. Want werk
zoeken op onze krappe Brusselse arbeidsmarkt is niet
gemakkelijk en ook niet erg bemoedigend. Daarom is een
versterkend netwerk van mensen die ondersteunen en in
je geloven essentieel om te kunnen slagen.
2015 stond ook in het teken van nieuwe doelgroepen.
In onze gewone werking vallen mensen van Roma
origine gemakkelijk uit de boot omdat hun kennis van de
landstalen erg zwak is. Maks Werk kon dankzij de steun
van ESF zijn team versterken met een nieuwe collega. Zij
is samen met een andere collega verantwoordelijk voor
dit project dat in het najaar startte, met heel veel succes.
Het was alsof deze klanten aan het wachten waren om
geholpen te worden door mensen die hun land van
oorsprong en hun cultuur kennen.
Een nieuwe collega heeft de ploeg van consulenten
versterkt vanaf juni en in oktober startte Veerle als
coördinator van Maks Werk.
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Actief zoeken naar werk

Maks Werk begeleidde in 2015 440 werkzoekenden
binnen het partnerschap met Actiris. Dit zijn
voornamelijk langdurig laaggeschoolde werkzoekenden.
40% van het publiek is meer dan twee jaar werkloos,
wat een grote drempel vormt voor een nieuwe
inschakeling op de arbeidsmarkt. Maks Werk staat
voor een laagdrempelige, lokale werking. 60% van de
werkzoekenden komt uit de gemeente Anderlecht.

Beroepsoriëntatie
De reizigers
Brusselse werkzoekenden die geen (duidelijk)
beroepsproject hebben, en op zoek zijn naar een
beroep dat aansluit bij hun interesses, vaardigheden en
kwaliteiten, krijgen een begeleiding beroepsoriëntatie.

Route & eindbestemming
De begeleiding verloopt individueel of in een groep
gedurende zes dagen. Na een begeleiding kennen
de werkzoekenden zichzelf beter, hebben ze een
beter inzicht over de mogelijke opleidingen en in de
arbeidsmarkt. Met behulp van een stappenplan gaan
werkzoekenden concrete acties zetten naar een realistisch
professioneel beroepsproject zoals het volgen van een
voortraject, taalcursus of een beroepsopleiding.

Leren solliciteren met de computer
De reizigers

Eindbestemmig

Brusselse laaggeschoolde werkzoekenden die niet (vlot)
met de computer kunnen werken.

90% van de werkzoekenden die de module volgt is
achteraf zelfstandig in zijn/haar zoektocht naar werk
via het internet. Werkzoekenden kunnen gebruik maken
van de computerruimte van Maks Werk om zelfstandig
te solliciteren.

Route

Memo van de conducteur

Eén van de belangrijkste instrumenten in de zoektocht
naar werk is de computer en het internet. Aangezien
ons publiek voornamelijk laaggeschoold is, hebben de
meeste werkzoekenden geen IT kennis of weten ze niet
hoe ze via het internet werk kunnen vinden. Maks Werk
organiseert maandelijks de module “Leren solliciteren
met de PC”.
De werkzoekenden krijgen eerst drie dagen basis IT
opleiding, gevolgd door vier dagen leren solliciteren.
Tijdens deze laatste dagen leren ze hoe ze een CV en
motivatiebrief per mail kunnen sturen, op welke websites
ze vacatures kunnen vinden en hoe ze adressen vinden
om spontaan te solliciteren.

De laaggeschoolde werkzoekenden die niet autonoom
zijn, worden verder individueel begeleid.

“Ik ben bij Maks gekomen om werk te vinden, maar ik kon
helemaal niet met de computer werken. Na de achtdaagse
training kon ik het al zelf. Nu kom ik bijna elke dag naar
de computerruimte om zelfstandig te solliciteren. Ik ben
zo trots dat ik nu onafhankelijk kan werken, en dit in zo
weinig tijd. Ik kom ook graag naar Maks Werk om er
andere werkzoekenden te ontmoeten, zo ondersteunen we
elkaar.” Nourddine, werkzoekende

“Ik ben Roma en ik werk”
De reizigers
Personen van Roma-origine uit Anderlecht, voornamelijk
laaggeschoolde werkzoekenden van Bulgaarse of
Roemeense origine. De kennis van het Frans of van het
Nederlands is heel beperkt.

Route
In oktober 2015 startte Maks Werk een nieuw project
voor werkzoekenden van Roma origine. Deze personen
kennen vaak niemand buiten het Roma netwerk
en hebben dus geen gemakkelijke toegang tot de
arbeidsmarkt. De meeste mensen hebben nooit gewerkt,
behalve korte seizoensopdrachten, ze weten niet welke
stappen ze moeten ondernemen of welke vaardigheden
vereist zijn voor een bepaalde functie. Ze willen wel een
beroep leren maar door vele “drempels” in hun levens
zoeken ze vooral snel werk met lage eisen naar diploma
en kwalificaties. De doelgroep krijgt een individuele
trajectbegeleiding in het Roemeens of in het Bulgaars,
gecombineerd met collectieve taal- en computerlessen.
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Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed
aan attitudes op het werk en wordt kennis gegeven
over de arbeidsmarkt. Er wordt ook gewerkt op de
randvoorwaarden zoals kinderopvang, huisvesting, werk
– en verblijfsvergunning.

Discover your talent

Eindbestemming

Brusselse werkzoekende jongeren tussen 18 en
30 jaar.

Vanaf de opstart in oktober 2015 werden 44 Roemenen
en Bulgaren van Roma origine intensief begeleid via
individuele trajectbegeleiding en kon een groep starten
in het Frans. In 2016 staat Nederlandse les, basis ICT,
“actief zoeken naar werk met de computer” en “digitale
portfolio” ook op de agenda. Dit nieuwe project heeft
nu al veelbelovende resultaten. Van de 44 begeleidingen
werken ondertussen vijf personen. Eén van hen werd bij
Maks tewerkgesteld als logistiek assistente. Het feit dat de
begeleidingen in hun moedertaal plaatsvinden verlaagt
uiteraard de drempel en biedt een antwoord op maat van
de klant. Maks Werk hoopt dan ook dat dit pilootproject
van één jaar zal verlengd worden tot 2018.

“Het is gewoonweg een wonder. Ik woon al meerdere jaren
in Brussel en voelde me heel eenzaam en droevig. Ik voelde
me uitgesloten van alles wat Belgisch was. Nu werk ik bij
Maks, heb ik leuke collega’s en kan ik met hun zelfs een
praatje slaan… Een paar maanden geleden kon ik daar
niet eens van dromen… Daarnaast volg ik taalles en een
cursus informatica. Ik heb het gevoel dat ik mijn leven
opnieuw in handen heb…” Gyulten Salimova, logistiek
assistente, Maks
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De reizigers
“Dankzij Discover your Talent heb ik me goed voorbereid
op mijn sollicitatiegesprek en heb ik werk gevonden. Ik
raad iedereen aan om deel te nemen.” Greta Hineva,
deelneemster Discover your Talent.

“Samenwerken met Maks aan initiatieven zoals ‘Discover
Your Talent’ heeft een hele grote maatschappelijke
meerwaarde. De jongeren krijgen sollicitatieadvies
van mensen die in het bedrijfsleven staan en voor de
medewerkers van Accenture is dit de ultieme manier om
zich maatschappelijk verantwoord te engageren. Elk jaar
opnieuw kijken we uit naar deze samenwerking.” Magali
Frankl, Corporate Citizenship Coördinator Accenture

Route
In 2015 vond de vijfde editie van “Discover your
Talent” plaats in samenwerking met het Belgische
duurzaamheidsnetwerk “The Shift”. Het doel van deze
dag is het bouwen van bruggen tussen de bedrijfswereld
en de werkzoekenden, om zo jongeren te helpen om
vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een
job te vinden en te behouden. Een 90-tal vrijwilligers
van Accenture, Securex, Elia, Freshfield Bruckhaus
Deringer en Nestlé begeleidden die dag verschillende
workshops rond het zoeken naar werk voor een 80-tal
Brusselse werkzoekende jongeren. De jongeren leerden
hoe een aantrekkelijk CV te schrijven, kregen tips mee
voor een geslaagd sollicitatiegesprek, ontdekten hun
sterktes aan de hand van een kwaliteitenspel, leerden
presentatievaardigheden, ontdekten de voor- en nadelen
van sociale media en hoe deze te gebruiken in hun
zoektocht naar een job.

Eindbestemming
Zowel jongeren als vrijwilligers waren zeer tevreden
over “Discover your Talent 2015”. De jongeren vonden
het zeer leerrijk om gemotiveerde werknemers uit de
bedrijfswereld te ontmoeten. Na afloop van de dag waren
ze er zich meer bewust van dat niet alleen een diploma
belangrijk is, maar dat ook attitudes en uitstraling
meespelen tijdens het sollicitatiegesprek. De ervaring was
ook verrijkend voor de vrijwilligers, die vaak voor het
eerst in contact kwamen met laaggeschoolde jongeren en
hun vooroordelen lieten vallen. Ongeveer 30% van de
begeleide jongeren vond werk in 2015.

Discover your talent: 19 mei 2015.

17

Maks werk
Jaarverslag Maks 2015

03.2.

Opleidingen

Vooropleiding Nederlands
Reizigers
Voor de werkzoekenden die hun kennis van het
Nederlands willen verbeteren.

Route
In 2015 werden vier modules van telkens zes weken
(20u/week) verspreid over het jaar georganiseerd. De
modules zijn geclusterd per twee met een instapmoment
in januari en september. Maks Werk kan hiervoor
rekenen op de financiële steun van het PWA van
Anderlecht. De lessen zelf worden georganiseerd in
samenwerking met CVO Lethas. De lessen worden gratis
aangeboden. Een goede basis kennis van het Nederlands
verhoogt de kansen op tewerkstelling aanzienlijk. Tijdens
de lessen wordt ook aandacht gegeven aan de zoektocht
naar werk door samen vacatures te lezen en te praten
over hun beroepsprofiel.

“Het leerproces was aangenaam, en dit dankzij de
begeleidster van Maks Werk die ons dagelijks aansprak en
die zelf dezelfde weg heeft afgelegd. Ik ben blij dat ik deze
enthousiaste medewerkster op de jobbeurs in Koekelberg heb
ontmoet. Ik voel me vandaag zekerder van mezelf. Na deze
vooropleiding en op basis van mijn diploma heb ik nu
een job als hulpboekhoudster gevonden in de privésector.”
Katou, cursiste Nederlandse les
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Eindbestemming
Er namen in totaal 78 werkzoekenden deel aan de lessen,
65 personen behaalden hun attest. De meeste cursisten
volgden hierna een nieuwe taalcursus of opleiding. Acht
personen vonden werk. Alle werkzoekenden kregen
de mogelijkheid om verder begeleid te worden door
Maks Werk.

Beroepsopleiding verkoper multimedia
en telefonie
Reizigers
De opleiding richt zich op Brusselse werkzoekenden
met een passie voor verkoop, multimedia en telefonie
en een goed basisniveau Nederlands (niveau 2.2). Op 9
november 2015 startten 14 deelnemers deze opleiding
van zes maanden.

voorstellen. Dit jaar werd ook meer ruimte gegeven aan
zelfstandig leren in het open atelier van Maks Digitaal.
Op het einde van de opleiding volgen alle deelnemers
een stage.
Het opleidingspakket wordt voortdurend aangepast
als gevolg van regelmatig overleg tussen de lesgevers,
de coaches, de begeleiders van de VDAB en de
stagebegeleiders in het werkveld.

“Toen ik Maks leerde kennen, had ik geen realistisch
beroepsproject, voelde ik me verloren en ontmoedigd door
de vele negatieve antwoorden op mijn sollicitaties. Nu heb
ik een boeiende job en heb ik een aantrekkelijk loonpakket.
Ik ben gelukkig omdat het ook mijn passie is. Ik zal nooit
vergeten hoe ik dat bereikt heb. Dat heb ik recentelijk ook
aan jullie nieuwe cursisten verteld…” Mohammed
Thiam, cursist

In 2015 maakten we meer promotie dan de voorbije
jaren via informatiesessies, publicaties in de agenda’s van
de partners, newsletters. We stellen echter vast dat we
heel weinig doorverwijzingen kregen van de partners. Dit
zouden we in de toekomst willen verbeteren.

Voortraject beroepsopleiding of werk
Reizigers
Laaggeschoolde werkzoekenden met een basiskennis
Nederlands.

Route

Route
De beroepsopleiding voor het knelpuntberoep “Verkoper
Multimedia en Telefonie” wordt in samenwerking met
de VDAB in het Nederlands gegeven. De opleiding
bestaat uit de modules Nederlandse les (2.3, 2.4, 3.1),
informatica, rekenvaardigheden, verkoopstechnieken,
sollicitatietechnieken en natuurlijk een uitgebreide kennis
over de verschillende multimediaproducten. Daarnaast
is er ook voor elke cursist een individuele begeleiding
met als basis een persoonlijk ontwikkelingsplan. Voor een
goede aansluiting met de praktijk wordt er samengewerkt
met verschillende potentiële werkgevers voor zowel
werkplekleren als stages. Hiervoor wordt samengewerkt
met onder andere de Mediamarkt in Brussel en
Mechelen, The Phonehouse en Proximus. Elke cursist
maakt ook een digitaal portfolio, waarbij hij of zij
zijn/haar kwaliteiten en competenties ontdekt en leert

Memo van de conducteur

Eindbestemming
Voor het eerst heeft Maks Werk de screening van
de kandidaten op zich genomen. Twee psychologen
interpreteerden de psychosociale testen en de
rollenspellen en voerden intakegesprekken met alle
potentiële kandidaten.
73% van de cursisten die de stages beëindigden in 2014
vond in 2015 werk. Daarbij heeft de stageplaats een
groot belang.

De bedoeling van dit traject, georganiseerd in
samenwerking met de VDAB, is om werkzoekenden
klaar te stomen voor een beroepsopleiding in het
Nederlands of voor een klantgerichte job als verkoper,
administratief medewerker, logistiek medewerker, (hulp)
boekhouder en verzorgende. Gedurende negen weken
worden de vaardigheden en werkattitudes versterkt zoals
loyaal zijn, klantvriendelijk handelen, initiatief nemen,
prioriteiten stellen,… Ook kregen de cursisten modules
informatica, rekenvaardigheden, beroepsoriëntatie,
het maken van een digitaal portfolio en een module
Nederlands gericht op dienstverlening aan klanten.
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Eindbestemming
De 14 cursisten werden ondersteund door twee
trajectbegeleiders om actief te solliciteren. Dankzij deze
intensieve begeleiding vonden zes personen werk. Eén
van hen besliste tijdens het traject zijn hogere studies
verder te zetten. Zes anderen startten met een opleiding,
waarvan drie een kwalificerende opleiding bij VDAB.
Onze organisatie heeft veel ervaring met het uitvoeren
van korte maar heel intensieve doeltreffende trajecten.
De creatieve aanpak, de hoge betrokkenheid en de
voortdurende expertise van het polyvalente team dragen
ertoe bij dat er positieve resultaten mee bereikt worden.
We vinden het spijtig dat dit traject maar eenmalig
gefinancierd werd.
“Dankzij het feit dat zowel de trajectbegeleiders als
de coördinatoren in mijn capaciteiten geloofden, geloof
ik terug in mezelf en in het feit dat ik een meerwaarde
voor een team kan zijn. Ik heb mijn niveau Nederlands
opgekrikt en heb veel nieuwe dingen bijgeleerd. Daarna
heb ik de kans gekregen om ervaring op te doen, meer
competenties te verwerven en zekerder te worden in mijn
leven. Het heeft me diep ontroerd dat ik al tijdens het
sollicitatiegesprek aangemoedigd werd om verder te studeren
in avondonderwijs, hoewel mijn functie een grote flexibiliteit
vereist.” Mohammed Moraboti-Larbi, Multimediaanimator en PC technieker Maks
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Basiscursus ICT en werk zoeken met
de computer
Reizigers
In 2015 organiseerde Maks opnieuw twee ICTbasisopleidingen voor langdurig en laaggeschoolde
werkzoekenden. We kregen hiervoor de steun van het
PWA van Anderlecht.

Route

“Vroeger zag ik andere mensen vanalles doen op de computer
en ik begreep er niets van. Nu kan ik dat zelf ook doen. Ik
kan nu opslaan, kopiëren, plakken,... Ik kan de website van
Actiris gebruiken en ik kan een mail sturen met mijn CV.
Vooraf had ik nooit gedacht dat ik zelf een digitaal
portfolio kon maken. Maar het is wel gelukt en ik ben heel
fier. Ik hoop dat het mij zal helpen om werk te vinden.
Ik heb het portfolio ook aan mijn kinderen getoond en die
waren ook heel fier. Ze vonden dat ik een beetje nerveus
was, maar het was de eerste keer dat ik gefilmd werd.
Ik wil de persoon die mij over Maks vertelde heel erg
bedanken. Ik heb heel veel geleerd tijdens de cursus, het
enige wat jammer is, is dat de cursus niet langer duurde.”
Khadija, cursiste basiscursus ICT

In deze opleiding komen enerzijds ICTbasisvaardigheden aan bod, anderzijds leren de
deelnemers hoe werk te zoeken met de computer. De
opleiding duurt 20u per week, en dit gedurende zeven
weken, wat de opleiding intensiever maakt dan vorig
jaar. Bovendien maakten we een digitaal portfolio, een
digitaal filmpje waarin deelnemers hun professionele
competenties voorstellen.

Eindbestemming
Van de 23 personen die zich inschreven voor de twee
opleidingen namen 18 personen deel tot aan het einde.
Door het hoger aantal uren van de opleiding, hebben
deelnemers betere ICT-vaardigheden, waardoor zij
autonomer zijn in hun zoektocht naar werk.
Uit de opleiding die plaatsvindt in het voorjaar, vinden
vier deelnemers werk. Eén persoon volgt een taalcursus
Nederlands, één persoon volgt een beroepsopleiding.
Op het ogenblik van dit schrijven, is de tweede opleiding
net afgelopen. Twee deelnemers vinden onmiddellijk
na de opleiding werk, één persoon volgt een intensieve
taalcursus Nederlands, één persoon wacht op bevestiging
voor zijn inschrijving voor een beroepsopleiding. De
andere deelnemers begeleiden we verder voor het zoeken
naar werk of een opleiding.

Memo van de conducteur
De grootste moeilijkheid is om de deelnemers te
motiveren om te werken aan hun digitaal portfolio. Bij
aanvang van deze module bieden zij veel weerstand, ze
vinden het heel moeilijk om te werken rond hun eigen
competenties en zichzelf in beeld te brengen. Wij vinden
het echter een heel belangrijke oefening om te leren zich
te presenteren voor een werkgever. Met uitzondering van
twee deelnemers overwinnen de deelnemers hun schrik
en werken zij hun digitaal portfolio af. Na afloop zijn de
deelnemers heel tevreden over hun resultaat.
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Maks Digitaal

Ook in 2015 heeft ons team sterk ingezet op digitale
inclusie. We merken nog steeds dat de kansengroepen
waar we dagelijks mee in contact komen een groot
risico lopen om uitgesloten te worden. Enerzijds blijft
de kostprijs van digitale media hoog. Dat maakt het
verkrijgen van kwaliteitsvolle toegang moeilijk voor
veel mensen. Zo zeggen maar liefst 1 op 5 mensen die
bij ons komen aankloppen nog steeds dat ze thuis geen
internettoegang hebben. Anderzijds, door hun beperkte
culturele en economische participatie worden kansarme
individuen te weinig gestimuleerd om digitale media
te gebruiken.
We moeten met andere woorden nog steeds toegang
garanderen, zoals in onze open ateliers. Daarnaast
is het stimuleren van vaardigheden en bieden van
ondersteuning de kern van ons werk. We moeten een
aantal mensen nog steeds de basis aanleren, maar het
zwaartepunt van onze inzet verschuift steeds meer naar
methoden om digitale media als middel te gebruiken
voor het realiseren van bredere maatschappelijke doelen,
in participatieve en co-creatieve projecten.

04.1.

Klik, speel & leer, voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar

De reizigers
Ook na de schooltijd blijft de Mediawijze metro van
Maks circuleren. In 2015 namen meer dan 200 kinderen
tussen 7 en 12 deel aan onze vakantiestages, Creakids en
aan workshops in Anderlecht, Molenbeek of in de school
zelf. Tijdens de vakantiestages zetten we spelend leren
met multimedia centraal met een grote dosis creativiteit.
De kinderen maken zelf filmpjes, programmeren hun
eigen games en ontdekken allerlei programma’s en
apps op de computer en tablet. Veel hoogtepunten dit
jaar waaronder een uitstap naar de Ketnet studio’s van
Karrewiet waar we leerden hoe je een echt journaal kan
maken. Ook de speelweek waar de kinderen hun eigen
politieke partij oprichten en het Europees parlement
mochten bezoeken was een topper.
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“Onze Creakids zijn echte Ketnet fans. Toen we tijdens
de rondleiding in de studio’s Ketnet wrapper Sien
tegenkwamen kon zelfs de gids hen niet tegenhouden. Ik
had aan elke hand een kindje maar ze snokten zich los,
lieten alles vallen en bestormden de presentatrice. Die kon er
gelukkig erg mee lachen, vooral toen ze in hun enthousiasme
al hun voorbereide vragen met z’n allen tegelijk op haar
afvuurden.” Robbe, stagiair - student sociaal werk aan

Odisee hogeschool

Memo van de conducteur
Het grootste probleem blijft de locatie voor zowel
de activiteiten in Kuregem als Molenbeek. We
hebben weinig speelruimte, zowel binnen als buiten.
We hebben een overeenkomst met de aanburende
Voorzienigheidsschool om hun speelplaats te gebruiken
tijdens de middagpauze’s maar voor een buitenactiviteit
tijdens de workshop zelf hebben we geen plaats.
De budgetten die de VGC voorziet zijn ook nog steeds
minimaal waardoor het moeilijker wordt om een goed
aanbod uit te werken. Gelukkig hebben we voor ons
Franstalig aanbod in Molenbeek beroep kunnen doen op
de Koning Boudewijnstichting vanaf augustus 2015.

04.2.

Mediawijs op school

De reizigers
Ook dit jaar raasde de Mediawijze metro van Maks door
het Brusselse onderwijs. Meer dan 200 leerlingen uit 15
scholen stapten op en maakten hun eigen muziek, games
en digitale wenskaarten op tablets. Daarnaast maakten
ze foto’s van hun wijk, maar ook filmpjes, interactieve
verhalen en digitale portfolio’s op de computer. Dankzij
de subsidie van de VGC Onderwijs konden acht scholen
gratis ticketjes bemachtigen voor een ritje, terminus
digitale geletterdheid. Niet enkel klassen uit het lager
of middelbaar reden dit jaar mee, ook de laatstejaars
Bachelor Lager Onderwijs van de Odisee Hogeschool
sprongen op de coupé en maakten dit jaar een
radiozender voor hun medeleerlingen.

Waarom

Waarom
Werken met multimedia en de computer is in onze
maatschappij vandaag zo evident dat het belangrijk
is om toegang te bieden aan kinderen uit alle milieus.
Door de prijs laag te houden slagen we er telkens
beter in om ouders uit de buurt te overtuigen om hun
kinderen bij ons een stage te laten volgen. We hebben
een aanbod in het Nederlands voor kinderen die naar het
Nederlandstalige onderwijs gaan in Kuregem alsook een
Franstalig aanbod in Molenbeek. De meeste kinderen
die naar de stages en Creakids komen in Kuregem zijn
dus Nederlandstalig maar spreken thuis meestal Frans.
We vinden het belangrijk dat de kinderen dan ook met
Nederlands in aanraking komen in een niet-schoolse
context maar in een omgeving waar spelen, ontdekken
en je amuseren met vriendjes centraal staat.

Voor veel leerkrachten is de drempel om multimedia in
de klas te gebruiken nog hoog. Buiten het feit dat veel
scholen de infrastructuur niet ter beschikking hebben,
zien veel leerkrachten en directie ook de meerwaarde
er niet van in. Wij zijn er echter door ervaring van
overtuigd dat nieuwe technologiën bepaalde moeilijkere
lessen toegankelijker kan maken voor kinderen en
jongeren. We zien dat leerlingen die moeite hebben met
het schrijven van een opstel er wel in slagen een leuk
filmscenario te schrijven. Wiskundige aspecten zoals
werken met coördinaten is moeilijke leerstof in het
middelbaar maar bij het maken van een game in het
vierde leerjaar blijkt dit geen struikelblok te vormen. We
tonen de scholen dat je creatief kan zijn met multimedia
en dat dit niet altijd dure nieuwe apparaten hoeven te
zijn zoals de laatste iPads of laptops. De oude computers
in de klas kunnen volstaan om een simpel maar leuk en
creatief atelier te organiseren.
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“De kinderen vonden het heel fijn en leerrijk om digitale
wenskaarten te maken en ook voor mij was het een boeiende
dag. Dit wil ik zeker opnieuw doen.” Juf Jolien, SintKarelschool, Molenbeek

Memo van de conducteur
Het merendeel van de leerkrachten is zeer gemotiveerd
en gedreven. Maar zoals vaak is tijd en organisatie het
grootste probleem. Er komt veel dossierlast voor zowel
de school als voor ons kijken bij het inplannen van een
project. Het schooljaar zit vaak al snel erg vol waardoor
het altijd een hele karwei is om een datum te kunnen
plannen. We slagen er ook te weinig in om leerkrachten
in de workshop te betrekken als de workshop ingepland
is door de directie of brede school. Zij gaan ervan uit dat
hun les letterlijk overgenomen wordt en grijpen de kans
niet om zelf iets bij te leren.
Directies en brede scholen bieden ons gelukkig kansen
om leerkrachten te overtuigen die uit zichzelf niet van
plan waren om in te zetten op ICT en mediawijsheid in
de klas. Vaak onderschatten deze leerkrachten hun klas
en zichzelf. Onze taak is om hen aan te tonen dat de
instapdrempel helemaal niet zo hoog ligt als ze denken.

04.3.

Digital storytelling:
Vrouwentongen

Wat & de reizigers
12 vrouwen realiseerden een eigen video over het
thema “geweld tegen vrouwen”, een thema dat nog
steeds een groot taboe is in onze samenleving. Het
doelpubliek van Maks is hier spijtig genoeg zeer vaak
mee geconfronteerd. Voor verschillende vrouwen die
werk willen zoeken, is het werken rond dit thema een
absolute must. Ze moeten eerst hun hoofd vrijmaken
vooraleer ze kunnen denken aan werk. Daarom startten
we twee jaar geleden, met de hulp van Gelijke Kansen
van het Brussel Hoofdstedelijk gewest, een project van
digital storytelling voor deze vrouwen, waarin ze hun
verhaal kwijt kunnen door het maken van een video. Er
vonden twee sessies van negen voormiddagen plaats in
september en oktober 2015.
“Het project was zwaar omdat ik mijn intimiteit heb
onthuld. Maar dat is net wat ik wou, ik wou de taboes
doorbreken waarin ik al zo lang leef. Het project heeft me
erg geholpen en ik ben zeer trots op mijn video.” Jale Dinc,

deelneemster Vrouwentongen

Resultaat
Tijdens de groepsgesprekken kwamen de verhalen los, de
meeste vrouwen spraken over partnergeweld, maar ook
over geweld in hun land van herkomst. Het proces was
zeker zo belangrijk als het resultaat: de vrouwen konden,
vaak voor het eerst, hun verhaal in groep kwijt en
konden ze vervolgens op een creatieve manier omzetten
met een concreet resultaat als gevolg. De vrouwen
leren ook met de computer werken. Het proces is zeer
verrijkend en verbetert het zelfbeeld en zelfvertrouwen
van de vrouwen.

04.4.

Je suis Ahmed, Leonie,
Charlie, Of net nie

De reizigers
Brusselse jongeren uit vier Anderlechtse
middelbare scholen.

Waarom
Naar aanleiding van de verschillende aanslagen in Parijs
nemen jongeren soms radicale standpunten in, vaak
ook op school. Leerkrachten weten soms niet hoe ze
hierop moeten reageren. We vinden het belangrijk dat
het thema “radicalisering” openlijk aan bod kan komen
op school, omdat we geloven dat een open dialoog het
samenleven bevordert.

Wat

analyseren verschillende mediaboodschappen met een
kritische kijk. Vervolgens zijn de jongeren aan het woord:
ze uiten hun mening in groep, schrijven hun verhaal,
zoeken beelden en monteren hun filmpje. De video’s
dienen als lesmateriaal voor andere leerkrachten die
het thema in hun klas wensen aan te kaarten.

Route en tijdschema
Na een voorbereidingsfase van afspraken met scholen
en het bij elkaar brengen van didactisch materiaal,
hadden de eerste workshops moeten plaatsvinden in
november/december 2015. Echter, omwille van de
terreurdreiging in Brussel en de daarop volgende sluiting
van de Brusselse scholen, werden de eerste workshops
naar februari 2016 verplaatst.

04.5.

Capital Digital

In 2015 zijn we gestart met het project Capital Digital
in samenwerking met Duval Guillaume, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, vzw Foyer en Fedactio. Maks
leidde negen Brusselse jongeren tussen 16 en 21 jaar
op om als animator vakantiestages te organiseren voor
kinderen van zeven tot tien jaar. Op één week leerden
die kinderen met verschillende applicaties om te coderen
op de tablet en op de computer. Zij gebruikten daarbij
onder andere het voor kinderen ontwikkelde programma
Scratch. Er waren drie simultane vakantiestages in
Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek, waar maar
liefst 45 kinderen aan deelnamen. Aan het eind van
de week organiseerden de jongeren en de kinderen een
toonmoment voor ouders en andere geïnteresseerden,
waar ook Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets
– die het project financieel mogelijk had gemaakt –
de gemaakte animaties van de kinderen kwam bekijken
en hun games kwam spelen.

Maks organiseert workshops “digital storytelling” over
radicalisering, uitsluitig en respect in vier Anderlechtse
scholen. We vertrekken vanuit de actualiteit en
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De reizigers

Waarom

Capital Digital geeft jongeren (16-21 jaar) de kans om
een werkervaring op te doen als jeugdanimator in een
zeer specifiek terrein: ICT en multimedia. Zo kunnen
ze tijdens hun schoolvakanties een centje bijverdienen
en tegelijkertijd hun passie voor en kennis van nieuwe
media doorgeven aan jonge kinderen. Een ervaring die
ook mooi staat op hun CV en waarbij ze competenties
opdoen die ze kunnen gebruiken in hun verdere
(school-)carrière.
Tegelijkertijd geeft het project kinderen (7-10 jaar)
de kans om op een speelse manier te ontdekken dat je
computers en tablets ook kunt gebruiken om zelf dingen
mee te programmeren. Die vaardigheden worden in
de toekomst steeds belangrijker en hier geldt: jong
geleerd is oud gedaan. Het betreft Brusselse kinderen
uit het Nederlandstalig onderwijs, voor wie de stap naar
codeerkampen soms net iets te groot is. Hier organiseren
wij vakantiestages in hun eigen buurt.

Coderen en programmeren worden in de toekomst
steeds belangrijker. Steeds meer zaken gebeuren
online, we moeten allerlei apparaten kunnen bedienen
en applicaties kunnen gebruiken. Met het ‘internet
of things’ gaan we straks vanaf onze gsm allerlei
electronische apparaten aansturen. Van gebruiker
worden we dus steeds meer programmeur. Jongeren
pikken dit soort technische evoluties heel snel
op, maar weten niet altijd hoe ze die technologie
ook kunnen gebruiken in hun eigen voordeel.
Bijvoorbeeld door ze te gebruiken om er hun eigen
verhalen, games of applicaties mee te maken of ze
te gebruiken om een bepaald probleem in hun directe
omgeving mee op te lossen. Leren programmeren
vergroot je zelfdredzaamheid, je zelfvertrouwen, je
probleemoplossende vaardigheden… door jongeren uit
gemeenten als Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek
op een laagdrempelige manier toegang te geven
tot deze nieuwe technologieën, verbeteren wij ook
hun toekomstperspectieven.

Route en tijdschema

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets op het toonmoment van
Capital Digital

In 2015 zijn wij gestart met een pilootproject. In augustus
hebben we negen jongeren een week lang opgeleid om
kinderen te leren programmeren. In de herfstvakantie
hebben ze dat in de praktijk gebracht met drie groepen
van 15 kinderen. De drie vakantiestages vonden plaats
bij Maks vzw in Anderlecht, vzw Foyer in Molenbeek en
Fedactio in Schaarbeek. Met een afsluitend toonmoment
van alle groepen bij Foyer. Elke groep kinderen werd
begeleid door twee jongeren, die op hun beurt weer
werden ondersteund door twee animatoren van Maks.
Na afloop werd het project geëvalueerd met de partners
en met Staatsecretaris Debaets en werd besloten om deze
positieve ervaring een vervolg te geven. In 2016 gaat
Capital Digital verder, met meer animatoren (een groep
van 25 jongeren) en meer kinderen (6 groepen, met in
totaal dus 90 kinderen).

Kinderen van Capital Digital met Brussels staatssecretaris Bianca Debaets
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Eindbestemming

Memo van de conducteur

De reizigers

Route en tijdschema

Zowel de jongeren als de kinderen kunnen een
heel traject afleggen. Het programma van Capital
Digital zal bestaan uit verschillende modules. Na de
basismodule, zoals we die al organiseerden in 2015,
komen er drie vervolgmodules: één om je eigen games
te programmeren met Scratch, één rond robotica
en één rond het ontwerpen van applicaties. En dat
allemaal op kindermaat. De jongeren krijgen van ons
niet alleen een technische training, maar ook een heel
pakket pedagogische vorming. Als ze dat willen, kunnen
ze parallel ook een bestaande jeugdanimatoropleiding
volgen en hebben ze aan het eind van de rit hun
animatordiploma en ervaring als animator van
verschillende vakantiestages.
De kinderen leren op een zeer gevarieerde manier allerlei
aspecten van het programmeren en ontwerpen van
games en applicaties. Dat zijn allemaal vaardigheden
die hen ook flink vooruit kunnen helpen op school, naast
het intensief oefenen van hun Nederlands (ze moeten
bijvoorbeeld aan de groep hun game-idee voorstellen).
Tot slot hebben ze na de vier vakantiestages een
hele reeks spelletjes, muziekjes en animaties gemaakt
waarmee ze hun vrienden en familie kunnen verrassen.

De kracht van Capital Digital is dat we werken met
jongeren als animator, en dus niet met professionele
jeugdwerkers. Dat geeft een heel aparte dynamiek: alsof
de kinderen iets leren van hun grotere broers en zussen.
Maar werken met een groep van 15 kinderen is niet altijd
gemakkelijk en vergt wel wat ervaring en pedagogische
vaardigheden. In de vormingsweek proberen we daar
zoveel mogelijk aandacht aan te besteden, maar je leert
het pas echt in de praktijk. Een deel van de jongeren
vond de vakantiestage met de kinderen best zwaar. We
hebben ook ervaren dat het programmeren hen het
best afging met kinderen van ongeveer 10 jaar, voor de
kleintjes zijn sommige applicaties toch nog iets te moeilijk
om lang mee te werken. We willen bij het vervolg dus
werken met iets oudere kinderen van 9-12 jaar en per
groep van 15 kinderen minstens 3 jongeren hebben
als animator.

Leerlingen uit een vijftal schoolklassen van vier
Anderlechtse scholen. De groep was zeer divers: de
klassen 1A, 2A en 2B van COOVI Secundair (BSO en
TSO), een klas ‘Artistieke Vorming’ van Ka Anderlecht
(voorbereiding op KSO), een Onthaalklas voor
Nieuwkomers (OKAN) van het Sint Guido Instituut en
een groep jongeren uit het deeltijds onderwijs (Groep
Intro iPOT). In totaal namen 70 jongeren deel (37
jongens en 33 meisjes), naast 3 stagiairs/animatorenin-opleiding van Maks en een 6-tal leraren van
COOVI Secundair die van Maks een ‘train the trainer’
workshop kregen.

Van april tot december 2015 hebben we gewerkt met 6
groepen. Soms was dat maar één dag: met de leerlingen
van de 2B-klas van COOVI. Die groep was te groot om
in één computerlokaal elke leerling individueel een spel
te laten maken. We kozen daarom voor een vorming
van één dag, waar ook een deel van hun leraren aan
deelnam. Met de andere groepen werkten we tussen
16 en 30 lesuren, afhankelijk van de mogelijkheden
binnen het uurrooster. Bij de OKAN-klas was er het
meeste tijd en hebben we ook nog een speeddate
kunnen organiseren met een viertal gastsprekers, die
met de leerlingen kwamen praten over hun beroep: een
metselaar, een verpleegster, een spellenmaker en een
industrieel ingenieur. Het project werd afgesloten met
een studiedag voor leraren op woensdag 13 januari 2016,
waar ook een deel van de leerlingen van COOVI en Sint
Guido (OKAN) actief aan deelnam.

04.6.

Gamelab “je toekomst
staat op het spel”

Wat
“Samen met Maks heb ik mijn schouders mogen zetten
onder het project Capital Digital. Maks zorgde voor de
organisatie en coördineerde de actie met andere partners
als Fedactio en Foyer, en sponsors als de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering. Het project dat kinderen uit
kansengezinnen een introductie in coding aanbood werd
een overdonderend succes. Bij de diploma uitreiking door
Bianca Debaets, kregen we van ouders en pers enkel
positieve commentaren. We kijken dan ook uit naar de
tweede editie die in voorbereiding is.” Karel Vinck,
Managing Director Duval Guillaume
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Coderen en programmeren doen we ook steeds meer in
onze projecten in het onderwijs. In middelbare scholen
maakten dit jaar leerlingen hun eigen games over
beroepen en beroepskeuze. Ze gebruikten daarvoor het
gratis programma GameMaker. Het bedenken, grafisch
ontwerpen en programmeren van een computerspel
werd hier gekoppeld aan het inhoudelijke thema van
beroepsoriëntatie. Centraal in hun games staan beroepen
waarvoor je competenties en vaardigheden moet
verzamelen. De informatie over de gekozen beroepen
haalden de jongeren van de websites van de VDAB en
Roadies. Het deed hen nadenken over hun eigen talenten
en de jobs die bij hen zouden passen.
Tegelijkertijd moesten ze een game programmeren. Een
heel karwei… Je moet georganiseerd te werk gaan, weten
wat je wilt programmeren, uitzoeken hoe je een bepaalde
actie in je game kunt programmeren en vervolgens
je spel uittesten en de eventuele fouten corrigeren
(‘debuggen’). Voor dit project kregen we financiële steun
van het Federaal Impulsfonds voor het migrantenbeleid.

Waarom
Het is belangrijk dat jongeren nadenken over hun eigen
talenten, toekomstdromen en realistische mogelijkheden.
Dit project giet dat in een aantrekkelijke vorm: het
programmeren van een computerspel. Ongemerkt
komen daar een heleboel competenties bij kijken die
ook belangrijk zijn voor de professionele toekomst
van de jongeren: planning, probleemoplossende
vaardigheden, nauwkeurig werken, je eigen werk testen
en controleren… Bovendien is er een extra positief
aspect aan dit project: je kunt geen halve game maken,
want dan werkt het spel niet. Je moet je project dus wel
afwerken want anders kun je je eigen spel niet spelen. En
dat motiveert jongeren om door te zetten.

“Dit was de beste workshop waar ik in mijn hele
schoolcarrière aan heb deelgenomen!” leerling uit het 2de
jaar COOVI Secundair

Eindbestemming
Enerzijds kregen de jongeren meer inzicht in de eigen
talenten en beroepsvoorkeuren. Ze hebben nagedacht
over mogelijke beroepen en er soms nieuwe ontdekt op
de websites. Het verbreedt enigszins hun horizon. Soms
weten ze ook wat ze absoluut NIET willen worden.
Één van de jongeren stak in zijn game de boodschap:
“Jammer, je wordt leraar”. Bovendien hebben ze geleerd
zonder dat ze het gevoel hadden bezig te zijn met leren.
Eén van de jongeren omschreef het als “heel leuk, want
we hadden geen les”. Een dergelijk project is zeer goed
voor de leermotivatie van jongeren.
De jongeren uit het deeltijds onderwijs vonden het
jobspel al iets minder interessant. Met hen hebben we
dan iets minder gewerkt aan dat eindproduct (ook omdat
de groep in elke sessie anders was samengesteld) en meer
aan het maken van een hele reeks kleine games: één per
week, zoals hun eigen versie van Flappy Bird.
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Memo van de conducteur
Het programmeren van een computerspel, gekoppeld
aan een inhoudelijk thema, is een erg interessante
methodiek. De positieve motivatie van het maken en
daarna kunnen spelen van je eigen computerspel, is
heel stimulerend voor veel leerlingen. De drempel voor
leraren is echter hoog: het maken van een filmpje met
hun leerlingen kunnen zij technisch nog wel overzien,
maar bij het programmeren van games vrezen zij dat ze
snel technisch te kort zullen schieten en dat de leerlingen
snel zeer complexe dingen zullen willen programmeren.
De tijd om leraren op dit vlak te trainen is (zoals altijd)
te kort. We willen dus zoeken hoe we daar leraren nog
meer in kunnen ondersteunen en hen kant en klare
methodieken kunnen aanreiken. De steeds grotere
aanbod van apps, die bovendien steeds eenvoudiger
worden in het gebruik, geeft daarbij wel veel hoop.
Het rondetafelgesprek op de studiedag (met leraren,
leerlingen en mensen uit de socio-culturele sector)
was daarbij zeer nuttig en we willen graag meer van
dergelijke reflectiemomenten organiseren.

04.7.

Iedereen mee met de PC

De reizigers
In totaal kregen we 195 volwassen passagiers aan boord
op onze verschillende routes basiscursussen. Voor 55 van
deze mensen was het de allereerste kennismaking met
ICT. Dit laatste cijfer is toch een behoorlijke terugval
ten opzichte van vorig jaar, toen we nog 102 mensen
ontvingen die kwamen voor absolute beginnerscursussen.

Het profiel van onze medereizigers is zeer divers, maar er
zijn wel een aantal constanten:
➟ De helft vrouwen en mannen
➟ tussen de 20% à 30% heeft thuis geen computer
of internet
➟ ongeveer 70% is laaggeschoold
➟ het aandeel 50+’ers schommelt tussen de 40 en 50%
per cursus
➟ slechts ongeveer 10% geeft aan een job te hebben

Waarom
De druk om op de digitale trein te springen wordt
alsmaar groter. Het wordt steeds moeilijker om werk
te vinden zonder computervaardigheden, of om
persoonlijke administratie in orde te brengen. Zelfs de
sociale contacten lopen steeds meer via de computer.
Maks begeleidt de mensen zonder voorkennis van ICT,
opdat ze niet dieper zakken in de digitale kloof.

Creakids
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Route en tijdschema

Memo van de conducteur

We beginnen in deze cursussen van 24 lesuren letterlijk
met het aan- en uitzetten van de PC. Daarnaast bieden
we twee trajecten van 2x24 uur aan: het leren gebruiken
van bureausoftware en vrijetijdstoepassingen.
We hebben in 2015 geëxperimenteerd met de
intensiviteit van de cursussen. Naast de gewoonlijke
modules van 6 uur per week in twee lesblokken hebben
we ook 8 intensieve modules aangeboden van 20 uur
per week.

Wij blijven onze activiteiten voor digitale inclusie zien
als de kern van onze missie, ook al krijgen we hiervoor
geen specifieke steun noch mandaat van de overheid.
De terugval in inschrijvingen is moeilijk te analyseren.
Enerzijds kan het te maken hebben met een mislukt
experiment wat betreft de intensiteit van cursussen.
Anderzijds kunnen we stellen dat we niet voldoende
investeren in een gerichte communicatie naar de
doelgroep toe: onze doelgroep is moeilijk te bereiken.
Het vergt intensief (straathoek)werk om deze mensen op
te sporen en te activeren. Het zou te kort door de bocht
zijn om te stellen dat een verminderde vraag te wijten is
aan een verminderde nood.

Eindbestemming
Technologie staat niet stil, wij ook niet. We blijven ons
inzetten om mensen op een toegankelijke manier te
betrekken bij het digitale leven. Dit houdt ook in dat we
moeten inspelen op vernieuwde versies van software.
Ook hebben we het nut van tablets ingezien als een
gebruiks- en budgetvriendelijke manier om bepaalde
profielen van gebruikers online te krijgen en organiseren
we hiervoor steeds meer activiteiten.
Naast de technische evoluties moeten we natuurlijk
aandacht hebben voor de maatschappelijke
veranderingen die ermee gepaard gaan. De vragen over
nieuwe media verschuiven van technische vaardigheden
naar inhoudelijk gebruik ervan en ethische problemen.
Ook hier moeten we ons aanbod op andere rails krijgen.
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“De creatieve en altijd oplossingsgerichte lessen en
workshops hebben mijn drempelvrees doen smelten, en
dit dankzij de warme leeromgeving en de deskundige
ondersteuning van de lesgevers. Ik ben zeer dankbaar dat ik
geen digitale analfabeet meer ben. Ik ben nu een computer,
internet en iPad gebruikende mens van “deze” wereld.”
Ulrike Kunz, 55 jaar, Crea Senioren

04.8.

Cinemaks

Wat
Een viertal video-ateliers met jongeren van het jeugdhuis
Alhambra uit Kuregem. Maks vzw heeft sinds 2001
al een hele reeks videoprojecten met dit jeugdhuis op
poten gezet, steeds voor nieuwe generaties jongeren.
Er bestaat dus al een heel oeuvre films van Alhambra.
De jongeren komen zelf regelmatig met een vraag
naar ons om te werken aan een nieuw filmproject. Bij
dit project Cinemaks kregen de jongeren de kans om
hun verhalen te vertellen en die te delen met anderen.
Bovendien hadden we de mogelijkheid om een hele
reeks van aspecten van het filmmaken aan bod te laten
komen, wat de jongeren specifiek vroegen. De jongeren
maakten een filmpje over racisme voor de wedstrijd ‘A
Films Ouverts’, verfilmden scènes om te projecteren
tijdens hun theaterstuk voor het Festival Babel, een reeks
promotiefilmpjes op vraag van de organisatoren van
het fietsevenement Cyclehack, en een kort filmpje over
kansarmoede voor de campagne 2016 van Welzijnszorg.
Een project met de financiële steun van de Directie
Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De reizigers
Jongeren van het jeugdhuis Alhambra uit Kuregem,
in de leeftijd van 12-18 jaar, in meerderheid van
Marokkaanse afkomst. Het leuke van dit project was,
dat ze voor alle films hebben samengewerkt met andere
personen en organisaties. Voor het filmpje over racisme
– La Maladie du R. – filmden ze in de lokalen van
Wijkgezondheidscentrum Medikuregem. Voor de scènes
van Babel, filmden ze in het Sint Pieters Ziekenhuis in
de Marollen. Voor Cyclehack moesten ze zelfs in overleg
met een echte opdrachtgever die korte promotiefilmpjes
die aandacht besteden aan de problemen die fietsers
ondervinden in het Brussels verkeer. Voor het maken
van de filmpjes leenden de jongeren een GoPro-camera
bij BRAL vzw. En voor het filmpje voor Welzijnszorg
hebben ze zich eerst verdiept in het campagnethema

2016 (‘Een toekomst zonder armoede’).
Steeds moesten ze de stap naar die mensen en
organisaties zetten en hen overtuigen om aan hun
filmpjes mee te werken.

Waarom
De jongeren zijn geïnteresseerd in het maken van
filmpjes en het leren van filmtechnieken. Wij hebben
dit gekoppeld aan de mogelijkheid om hun verhalen te
delen met anderen en om de films – ook de periode van
de opnamen zelf - te gebruiken voor ontmoetingen met
anderen: mensen en organisaties die ze normaal niet snel
zouden ontmoeten. Omgekeerd werkt dit overigens ook
zo: toen twee van de jongeren van Alhambra deelnamen
aan een planningsvergadering van Cyclehack, was
dat voor de mensen van de fietsersbeweging ook even
aanpassen. Ze hebben normaal gezien geen 18-jarige
jongeren van Marokkaanse of Turkse origine aan hun
vergadertafel zitten. De dynamiek van de jongeren en
hun grappige filmpjes hebben er zeker voor gezorgd dat
deze volwassenen nu een ander beeld van de jongeren uit
Kuregem hebben.

Route en tijdschema
Aan elk project werd ongeveer een volle week
gewerkt: met verschillende draaidagen, verschillende
montagemomenten. De jongeren deden alles zelf: van
het bedenken van de eerste verhaalideeën tot en met de
eindmontage en afwerking. Het werken aan de projecten
vond plaats in de schoolvakanties (krokus, Pasen, Kerst),
maar ook in weekends en na schooltijd. Alle filmpjes
werden nadien direct gepubliceerd via de Vimeo-pagina
van Maks vzw en daarna duchtig door de jongeren
gedeeld via Facebook. Een deel van de jongeren werkte
mee aan alle vier filmpjes, maar per project kwamen
er ook steeds nieuwe jongeren bij (gemotiveerd door
het zien van het eindresultaat van het voorgaande
project). Ook leuk: bij het laatste project gaven de oudere
jongeren de kans aan de twee jongsten van 12 en 14 jaar
om de montage te doen, omdat zij dat zelf al eens eerder
hadden kunnen doen.
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Eindbestemming

Waarom

Een hele reeks filmpjes die niet alleen leuk zijn om te
zien, en leuk waren om te maken, maar die ook een
verhaal vertellen en daarmee de kijkers aanzetten tot
debat. In dit Cinemaks-jaar hebben we – ook doordat
we met één min of meer stabiele groep het hele
traject hebben afgelegd – heel veel aandacht besteden
aan het ‘verbeelden’: hoe vertel je jouw verhaal met
beelden? Welke impact heeft een bepaalde kadrage?
Hoe structureer je die beelden in de montage, zodat het
publiek je verhaal kan volgen? Het was dus een soort
filmschool van één jaar.

Gemiddeld heeft 1 op de 5 mensen van onze doelgroep
thuis geen computer of internet. Deze mensen moeten
op zoek naar andere plaatsen waar ze toegang kunnen
krijgen tot internet. Bibliotheken of internetcafés zijn
dan een mogelijkheid, maar daar kunnen mensen
niet altijd beroep doen op een helpende hand
als ze praktische of inhoudelijke vragen hebben.
Daarom bieden we nog steeds onze open ateliers
aan, waar mensen naast toegang ook ondersteuning
kunnen krijgen.

Memo van de conducteur
Bij de eerste twee workshops was er een mooie mix
van jongens en meisjes. Bij het fietsproject bestond
de groep enkel uit jongens (die zelf dagelijkse fietsers
zijn, in tegenstelling tot de meisjes). Bij het laatste
project waren er bij het bedenken van het verhaal veel
meisjes betrokken, maar lieten ze het op de opnamedag
enigszins afweten.

04.9.

Open atelier

De reizigers
1179 personen kwamen in 2015 voor één van de open
ateliers. Het is een divers publiek van voornamelijk
kinderen en jongeren die komen voor ontspanning,
maar ook een aantal volwassenen die hun e-mails
komen checken, een sollicitatiebrief typen of
vliegtuigtickets boeken.
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Route en tijdschema
In Molenbeek, in de Hovenierstraat 45, gaan onze open
ateliers door op maandag en woensdag van 16u tot 18u.
In Anderlecht, in de Georges Moreaustraat 110, gaan
onze open ateliers door van maandag tot en met
donderdag van 16u tot 18u.

Eindbestemming
We willen mogelijkheden blijven aanbieden voor
mensen die thuis om diverse redenen niet voldoende
toegang kunnen krijgen tot het internet. Ons open
atelier moet ook een plek blijven waar mensen hun
oefeningen kunnen komen maken voor de cursussen
waar ze aan deelnemen en waar ze hierbij ondersteuning
kunnen krijgen.

Memo van de conducteur
Het aantal deelnemers aan het open atelier is ten
opzichte van 2014 nagenoeg gehalveerd, ook al is er niet
aan het concept of aan de uren gesleuteld. We gingen
weliswaar van een atelier waar het aanschuiven was voor
een plaatsje naar een atelier dat wel aangenamer is om

rustig te komen werken. Hier moeten we dus opnieuw
kijken naar de manier waarop we het aanbod aan de
doelgroep communiceren. Toch dwingt ook een analyse
van het aanbod zich op. Specifiekere activiteiten op
maat van bijvoorbeeld werkzoekenden kunnen zeker
een piste zijn.

04.10. Wie online, opleiden
van vrijwilligers in de
vereniging waar armen
het woord nemen
De reizigers
In het kader van het “Wie online” project organiseerde
Maks in samenwerking met HOBO, Pigment en De
Schakel openbare computerruimtes. Bezoekers van de
vereniging en omwonenden kunnen hier op verschillende
momenten in de week vrij gebruik maken van de
computers onder begeleiding van een vrijwilliger. Bij
Hobo is het doelpubliek voornamelijk daklozen, bij De
Schakel komen mensen in armoede. Bij Pigment komen
naast mensen in armoede ook mensen zonder papieren
langs. Onze techniekers helpen om de computerruimtes
te onderhouden en onze animatoren geven cursussen en
leiden vrijwilligers op.

Waarom
De doelgroep van de partnerorganisaties loopt een groot
risico om slachtoffer te worden van digitale uitsluiting.
Het gaat bij hen meer dan bij andere mensen ook om
onvoldoende toegang tot digitale media. Het maakt
deel uit van onze missie om andere organisaties te
ondersteunen in het aanbieden van ICT-activiteiten
voor een kwetsbaar doelpubliek.

Route en tijdschema
Twee van onze animatoren gaan wekelijks een halve
dag naar de open ateliers van de partnerorganisaties.
Daarnaast sturen we ook onze techniekers op vraag langs
om problemen op te lossen.

Eindbestemming
Het einddoel is dat de digitale werkingen van de
partnerorganisaties op termijn zelfstandig kunnen
werken, gebaseerd op vrijwilligerswerk.

Memo van de conducteur
De partnerorganisaties geven aan dat ze de mankracht
niet hebben om de ateliers zelf te begeleiden. Anderzijds
hebben ze ook moeilijkheden om een stabiele
vrijwilligersgroep op te bouwen die een duurzame
werking kan garanderen. Via het aanleren van digitale
vaardigheden kunnen de werknemers ook thema’s
als armoede, huisvesting en begeleiding naar werk
aankaarten. Het is immers onze visie dat enkel op deze
manier een digitale component duurzaam verankerd
geraakt in een werking.
“Dankzij de samenwerking met Maks kunnen wij op
Hobo elke dinsdagochtend tijdens ons computeratelier onze
cliënten echte kwaliteit aanbieden: iemand die naast hen
komt zitten en voor de eerste stappen op de computer een
helpende hand aanreikt; iemand die de werkzoekende de
weg toont doorheen een verwarrende website… Een dikke
DANKJE aan de Maks-medewerkers.” Sebastien De

Wagter, trajectbegeleider HOBO
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Maks Grafisch Bureau
Jaarverslag Maks 2015

MAKS

05.2.

Maks
Grafisch Bureau

4

MAKS

05.1.

De focus lag in 2015 des te meer op kwaliteit en
klanttevredenheid. We willen de jongeren in opleiding
uitdagende en boeiende projecten aanbieden en tegelijk
een kwaliteitsvolle en betrouwbare partner voor onze
klanten zijn en blijven.
In 2015 ontwikkelden we voor 33 klanten originele
ideeën en grafische oplossingen, waaronder 13
|
nieuwe klanten.
Jaarverslag Maks 2015

Onze
Diensten
Onze
diensten
Creatieve
strategieën, visuele concepten en tastbare resultaten zijn onze core business.

16

16

Visitekaartjes

logo’s

4

Promomaterialen

Banners

Aankondigingskaarten
MAKS

11

6

Creatieve strategieën, visuele concepten en tastbare resultaten zijn onze core business.

14

3

0 0

Kranten
Liefde en passie voor design en creativiteit met een
sociale impact is wat Maks Grafisch Bureau typeert.
We begeleiden de toekomstige generaties grafische
vormgevers in het ontwikkelen van authentieke en
geloofwaardige communicatiestrategieën.
Maks Grafisch Bureau biedt een uniek concept: naast
het ontwikkelen van kwaliteitsvol grafisch werk leiden
we ook talentvolle laaggeschoolde werkloze jongeren
op de werkvloer op. Op deze manier stellen ze een
portfolio gerealiseerd werk op, wat hun kans op werk
aanzienlijk verbetert.

Grafisch werk in 2015

4

Illustraties

Jaarverslagen

Video’s

5

Foto & video productie
Web design & coding
Webdesign, web development,
uitwerken van sociale
media strategieën, …

We hebben een fascinatie voor
mooie beelden, het perfecte
audiovisuele ritme en creatieve,
verrassende scenario’s.

Klanten service
Schakel tussen print, online,
drukkerij, copy en fotograaf.

Cover DVD

8

Photoshoots

22
Folders

3

Webflyers/mailings

5

Nieuwsbrieven

6

websites
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Concept & creatie

Grafisch ontwerp

Steeds met uw objectieven,
doelgroep en gebruikte media
als leidraad.

De ideale mix tussen heldere
typografie, sprekende beelden,
passende kleurencombinaties en
het meest relevante medium.
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ontwerp

layout

drukwerkbegeleiding

developement

video

illustratie

print

fotografie

1080PC
affiche

D’Broej
jaarverslag

Flamingo
flyer

Maks vzw
beachflag
t-shirts

website

balpennen

De Swaene

2 notablokken

GC De Rinck
2 folders

3 visitekaartjes
autostickers

affiche

De School van Gaasbeek

Argenta

video

CAD vzw De Werklijn
affiche

folders theater

flyer

vlag
organigram

Discover Your Talent

GC Elzenhof
webflyer

affiche

krant

certificaten

5 flyers

brochure

nieuwjaarskaart

solidariteitsprijs

Gemeente Anderlecht
Ellips

fototentoonstelling

flyer

jaarverslag
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website

FactorX Reggae

flyer
jaarverslag
nieuwjaarskaart

dossier

affiche theater

krant

2 etiquettes

receptenbrochure

2 flyers

vitrine

jaarverslag
programmaboekje theater

Exil

Chambéry

2 banners
illustraties

4 video’s

Realisatie en montage video

jaarverslag
uitnodiging

flyer

flyer

brief
banner

t-shirts

6 pictogrammen

CADvzw

brochure
2 flyers

3 flyers

fotoboek

Brandweer brussel

affiche wijkfeest

tickets theater

Kuregem brochures

uitnodigingskaarten theater

brochure omzetten naar interactief PDF

DVDs

brochure

Comundos

transfer van een website,

flyer

website

ontwerp en development nieuwe website

brochure over Kuregem

webflyer
Digitaal
9 flyers
affiche Vrouwentongen
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Maks Grafisch Bureau
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uitnodiging
folder
stickers
2 flyers
3 visitekaartjes
programmaboekje
4 DVD hoezen
flyer
voorontwerp interface

Medikuregem

L'Union des Femmes Libres
pour l'Egalité des Droits asbl

nieuwsbrief

website

4 nieuwsbrieven

2 receptenfolders

Proper Kuregem

affiches

nieuwsbrief
organigram

Vlaamse
Gemeenschapscommissie

kerstkaart
logo

affiche
folder
flyer

WGC De Brug

Molenketjes

presentatiefolder

website

illustratie nieuwjaarsmailing
Werk

Samenleving Opbouw

illustratie
2 affiches opleidingen

05.3.

Evaluatie

Maks Grafisch Bureau is erin geslaagd om bepaalde
procedures te verbeteren maar werkt nog verder aan
de professionalisering van producten en diensten. Zo
hebben we onze eigen website aantrekkelijker gemaakt.
We werken nog verder aan onze naambekendheid. We
wensen ons klantenbestand verder uit te bouwen en
bestaande relaties te versterken.

brochure

Grafisch Bureau

illustratie

UFLED

krant

3 flyers opleidingen

WOK

“Gedurende vier jaar werk ik als vrijwilliger, via de
organisatie ToolBox, voor Maks. Maks vzw is een team
van ongelooflijk dynamieke, gepassioneerde experten in hun
domein. De samenwerking is voor mij een enorme verrijking
en de projecten die we samen succesvol afgerond hebben
dragen bij tot de sociale impact die Maks beoogd. Doe zo
voort, jullie zijn zeer goed bezig.” Fanny Verhauwaert,
vrijwilliger ToolBox

flyer nieuwjaarsdrink
van de krant
opbouwkrant

8 visitekaartjes
2 etiquettes

SETM

opleiding
2 affiches opleidingen
3 folders opleidingen
Gids naar Werk
opleiding

“We werkten op verschillende designprojecten met Maks
Grafisch Bureau en we waren steeds tevreden met de
resultaten. De coördinatrice deed een geweldige job om het
team te briefen en onze visie op elke brochure en logo te
realiseren. We zijn zeer blij deze samenwerking ontdekt
te hebben en hopen in de toekomst meer projecten samen
te realiseren.” Ilona Griniute, Communication &
Campaign Officer, Telecentre Europe

affiche
flyer

Telecentre Europe
brochure
van 11 folders
2 logo’s
2 folders
banner
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Personeelsbeleid
Jaarverslag Maks 2015

Personeelsbeleid

Preventiebeleid

Maks vzw startte in 2015 met een werkgroep personeel
om het welzijn op het werk te bevorderen. Deze
werkgroep bestaat uit minstens één afgevaardigde
van elk deelproject, de preventieadviseur en de
vertrouwenspersoon. Er vonden in 2015 twee
vergaderingen plaats.
Maks vzw zorgt ervoor dat het personeel zich op
regelmatige basis verenigt om samen te reflecteren rond
interne en externe onderwerpen. In 2015 vonden vier
personeelsvergaderingen plaats. Op één vergadering
werd gewerkt rond interne en externe communicatie. De
volgende personeelsvergadering ging over de resultaten
van het tevredenheidsonderzoek (zie onder) en een
brainstorm over het toneel “Histoires, is’t waar?!”. De
derde vergadering werd gehouden ter vervanging van
de dag waarop het theaterstuk “Histoires, is’t waar?!”
had moeten plaatsvinden, maar werd verplaatst omwille
van de terreurdreiging. Dit was dan ook het onderwerp
van de dag. Op een vierde vergadering ontmoetten de
stafmedewerkers de leden van de Raad van Bestuur om
te brainstormen over de toekomst van Maks.
Op vraag van Maks vzw houden vier studenten Arbeidsen Organisatiepsychologie van de Katholieke Universiteit
Leuven een tevredenheidsonderzoek bij de werknemers.
We vinden het belangrijk dat alle werknemers aan het
woord komen en kiezen daarom om focusgroepen van
4 à 8 personen samen te stellen. De groepen bestaan
telkens uit werknemers met dezelfde functie. De
studenten bevragen volgende zeven thema’s: autonomie,
feedback, vaardigheidsbenutting, sociale steun, werkdruk,
rolduidelijkheid en cognitieve belasting. Uit de resultaten
bleek dat er over het algemeen een hoge tevredenheid is
bij de werknemers, dat er veel sociale steun is, maar dat
er gewerkt moet worden aan feedback en communicatie.
In juli en augustus 2015 volgen alle personeelsleden
van Maks een week lang een interne workshop “digital
storytelling rond burn-out”. Dit is eveneens een actie om
het welzijn op het werk te bevorderen.
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06.2.

Tewerkstellingsmaatregelen
bij Maks

Maks stelt heel wat mensen tewerk dankzij
tewerkstellingsmaatregelen genomen door de overheid.
Hier een overzicht van enkele contractvormen.

‘Maks was voor mij een oase in mijn woestijn van
onzekerheid. Vier jaar geleden verliet ik mijn land Senegal
en kwam ik in Kuregem wonen. Ik was verscheurd tussen
een hoofd vol van onzekerheid en een hart vol hoop. Ik
had mijn studies afgebroken in mijn eigen land en wilde
in België van carrière veranderen, maar met de huidige
economische toestand was dit niet gemakkelijk. Na een IT
opleiding belandde ik bij Maks. Ik heb er veel bijgeleerd
maar heb vooral heel wat mensen ontmoet van verschillende
leeftijden en achtergronden met een passie voor hun werk.
Vandaag vond ik werk als informaticus bij de overheid.
Maks was hiervoor een geweldige springplank.” Amar
Papamor, ex-informaticus/animator in DSP
contract bij Maks vzw

Doorstromingsprogramma’s (DSP)
Doorstromingsprogramma’s bieden de mogelijkheid
om de vaardigheden van laaggeschoolde langdurig
werkzoekenden te ontwikkelen dankzij het aanleren van
een beroep via beroepservaring, een beroepsopleiding en
begeleiding op de werkvloer. Dit met als doel de kansen
te verhogen om werk te vinden op de arbeidsmarkt.
Maks Digitaal heeft in 2015 vijf multimedia-animatoren
in opleiding. Ze werken vaak als assistent van de vaste
animatoren en stafleden. Ze krijgen twee jaar lang
intensief de kans om bij te leren over multimedia
en ICT en begeleiden en animeren van groepen
via werkplekleren. Ze werken mee in cursussen en
projecten, gaan naar scholen en jeugdhuizen om
multimediaprojecten te begeleiden. In 2015 heeft
één multimedia-animator zijn contract stopgezet
omdat hij werk heeft gevonden als informaticus. Eén
andere multimedia-animator kwam aan het einde van
zijn contract.
Maks Grafisch bureau kan vijf laaggeschoolde
werkzoekenden tewerkstellen via DSP contracten met
een vier/vijfde contract. Ze werken als infografist in
opleiding gedurende twee jaar. Eén contract werd
in 2015 vroegtijdig stopgezet omdat de persoon een
cursus wou starten, maar dit is spijtig genoeg niet
doorgegaan. Een andere persoon is tot het einde van zijn
contract gekomen.

“Ik ben zo blij om als multimedia-animator te werken
aangezien ik een opleiding video en film heb gevolgd. Ik
werk sinds 1 september bij Maks en heb er onmiddellijk
mijn plaats gevonden. Ik ben dol op mijn collega’s,
die van verschillende horizonten komen. We hebben
enorm veel respect voor elkaar. Voor mij is het ook erg
belangrijk dat ik helemaal mezelf kan zijn, ook wat
betreft mijn geloofsovertuiging.” Hafsa Boulaich,
multimedia animator
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Artikel 60

Stagiairs

Aan de begunstigden van een leefloon of een equivalent
leefloon die actief zoeken naar werk, biedt het OCMW
de mogelijkheid om professionele ervaring op te doen
en om bijkomende vaardigheden te verwerven door de
tewerkstelling met een artikel 60§7-contract.
Maks heeft in totaal acht personeelsleden in dienst
binnen een artikel 60 contract. Ze blijven één à twee jaar
in dienst, afhankelijk van hun leeftijd.
Binnen de administratie werkt één persoon als logistiek
assistente en één persoon als administratief medewerker.
De logistiek assistente werd alvorens begeleid binnen het
project “Ik ben Roma en ik zoek werk” van Maks Werk.
Maks Digitaal biedt werk aan vier personen via een
artikel 60 contract: twee onthaalmedewerkers, één
logistiek assistente en één informaticatechnicus. Eén
van de onthaalmedewerkers kreeg in 2015 een vaste job
aangeboden als administratief medewerker.
Maks Werk heeft één onthaalbediende in dienst via een
artikel 60 contract.
Ook Maks Grafisch bureau heeft twee infografisten in
opleiding in dienst via een artikel 60 contract.

Jaarlijks begeleidt Maks vzw een vijftal stagiairs tijdens
korte en langdurige stages. De stagiaires komen uit
richtingen als boekhoudkunde, administratie en sociaal
werk van zowel middelbare als hogescholen.

Gesubsidieerde contracten
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
verleent een financiële toelage aan instellingen van
openbaar nut, vzw’s en feitelijke verenigingen voor
de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden
en werknemers die tewerkgesteld zijn in een
tewerkstellingsprogramma.
Maks vzw heeft elf personeelsleden in dienst die
vallen onder het GECO statuut. Hiervan zijn er vijf
in opleiding. Ook een paar coördinatoren hebben het
GECO statuut.
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“Ik heb een boeiende stage van 8 maanden gelopen bij
Maks. Maks is een goede stageplek omdat je er al doende
heel veel leert. Ik ben gestart met de basiskennis van een
laptop, Ipad en een Iphone en ben geëindigd met zelf
cursussen te geven. Ik heb zoveel geleerd, zowel technische
vaardigheden als omgang met diverse soorten mensen.
Maks was een veilige plaats om me te ontplooien, ik ben
er samen met de doelgroep geëvolueerd.” Sofia Zouzaf,

06.3.

Opleidingen voor het personeel
Personeelsleden in opleiding
(doelgroepmedewerkers)

Ander personeel

Maks administratie

3

5

Maks Digitaal

14

5

Maks Werk

1

8

Maks Grafisch bureau

7

3

Tabel met het aantal functies per afdeling van Maks. Gezien de snelle wissel aan personeel door beëindiging van contracten komt dit niet overeen met het aantal
personeelsleden in 2015.

stagiaire bij Maks Digitaal

In 2015 werden in totaal 54 personen in dienst genomen.
35 onder hen zijn laaggeschoolde medewerkers die in
opleiding zijn. Dit maakt van Maks een organisatie
waar de mens centraal staat, in een leertraject. Soms
kan dit voor spanningen zorgen: het personeel is
soms nog niet helemaal klaar voor de arbeidsmarkt
en dit gaat soms ten koste van de kwaliteit. Sommige
medewerkers willen echt vooruit en halen het onderste
uit de kan om zo goed mogelijk te presteren. Wanneer
een personeelslid in dienst komt, stellen we samen
met de persoon een persoonlijk opleidingsplan op. Elk
personeelslid heeft recht op maximum 2 halve dagen
opleiding per week. Verschillende aspecten komen hier
aan bod: de inhoudelijke taken van de job en de te
leren programma’s of taken, de pedagogische vereisten
van de job (vooral voor de multimedia-animatoren), de
sleutelattitudes en de tweetaligheid. We merken dat de
meeste personeelsleden kiezen voor een taalopleiding,
voornamelijk Franstalige medewerkers die Nederlands
willen leren om hun kansen op de arbeidsmarkt
te verhogen.

Algemeen
Maks organiseerde twee sessies digital storytelling voor
haar personeel rond het thema burn-out. Tijdens deze
vijfdaagse workshop reflecteerden de personeelsleden
over hun werk bij Maks en het welzijn op het werk, met
een concrete video als resultaat. Het was ook een leuke
manier om elkaar beter te leren kennen doorheen de
verschillende afdelingen.
In 2015 vierde Maks haar 15de verjaardag met het
theaterstuk “Histoires, is’t waar?! 15 jaar”. Van januari
tot december volgden acht medewerkers twee halve
dagen per week theaterles. Het gezelschap bestond
uit personeelsleden uit de directie en coördinatie,
stafmedewerkers, medewerkers in een DSP en artikel
60 contract. Tijdens de lessen leerden ze niet alleen
theatertechnieken, maar schreven ze het stuk aan de
hand van hun eigen levensverhaal, onder begeleiding van
de regisseur Wim Ipers. Eén van de medewerkers in DSP
contract moest zijn contract vroegtijdig stopzetten omdat
hij werk had gevonden en kon dus niet tot het einde
deelnemen aan de repetities.
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Maks administratie
De personeelsleden van de administratie kregen een
Basiscursus 329 over sociale wetgeving.

Maks Digitaal
Bij Maks Digitaal zorgen we voor één opleidingsmoment
per maand, dat door een interne of externe lesgevers
wordt gegeven. Zo kregen de multimedia-animatoren
les rond bescherming van de privacy. Ze kregen ook een
pedagogische vorming rond “Educatieve materialen
op maat ontwerpen voor eigen lessen”. Sommige
medewerkers zoals de onthaalbediende en de logistiek
assistente namen deel aan een informatica cursus
voor klanten.
Eén stafmedewerker kreeg een opleiding “Enthousiast
omgaan met weerstand als groepsleider”. Een andere
stafmedewerker kreeg een opleiding “Active reviewing:
actief stilstaan bij ervaringen”.
Twee multimedia animatoren en één coördinator namen
deel aan de “International E-facilitator Summer School
Program” in Kroatië.
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Eén multimedia animator volgde les in Vmware
vSphere en Cloud Computing. Hij heeft ondertussen
werk gevonden als assistant netwerkbeheerder bij de
federale overheid.
Verder gaan sommige medewerkers binnen de werkuren
naar de les met als doel een diploma te behalen. Eén
medewerkster volgt een lerarenopleiding en een andere
medewerkster volgt een Bachelor in het sociaal werk.
Na het succes van het vorig jaar zijn we ook in 2015
verder gegaan met interne vormingen die door de
animatoren zelf aan elkaar gegeven worden. Zo
krijgen ze een extra oefening in het voorbereiden van
een workshop, kunnen ze in een veilige omgeving
experimenteren met verschillende methodieken en leren
de deelnemers bij voor hun eigen workshops. Achteraf
evalueren we de gegeven vorming met de groep.
Verder bouwen we met elke animator in opleiding een
persoonlijk traject uit. We hebben al enkele jaren een
basislijst met programma’s en methodieken waarvan we
verwachten dat de animator deze in de eerste maanden
van zijn traject beheerst. Daarna wordt aan de hand
van de oplossingsgerichte coach methodiek gezocht naar
stappen om het persoonlijk traject verder uit te bouwen.
Hoofddoel is talenten van de animator in opleiding
verder te ontplooien en daar tegenover moeilijkheden
stap per stap te laten ontwarren.

Ook in 2015 was het merendeel van de animators in
opleiding Franstalig, naast twee tweetalige animatoren.
De animatoren in opleiding zijn bereid om Nederlands te
leren en krijgen dan ook taallessen tijdens de werkuren.
Bij de team- en briefingsmomenten wordt er altijd
aangestuurd om Nederlands proberen te spreken.
We werken echter in een tweetalige context dus de
vergaderingen worden wel in de twee talen gevoerd.

Maks Werk
Maks staat voor empowerment, en dit via verschillende
methoden. Vandaar het idee om samen met de
werkzoekenden psychodrama te doen, om samen met
hen hun levensverhaal te verkennen. Alle medewerkers
van Maks Werk kregen een vijfdaagse introductie tot
de psychodrama in samenwerking met de organisatie
AndersOm. Na het toepassen van de methoden zullen
de personeelsleden in 2016 en vervolg krijgen van deze
opleiding.
Alle personeelsleden van Maks Werk volgden ook de
opleiding “Water en Rots methodiek” met eenvoudige
en laagdrempelige oefeningen om met de doelgroep te
werken rond attitudes.
Bij Maks Werk zijn de meeste collega’s tweetalig. De
onthaalmedewerkster (artikel 60) is Franstalig en volgde
binnen haar uren lessen Nederlands.

Maks Grafisch Bureau
In 2015 volgden drie grafisten van Maks Grafisch Bureau
gedurende vijf zaterdagen een opleiding Indesign
niveau 2 bij CEPEGRA. Het hele team volgde ook een
collectieve workshop van 4,5 dagen onder leiding van
een webdesigner: concepting, typografie en portfolio en
zelfbranding voor grafisch designers. Eén persoon kreeg
gedurende de drie laatste maanden van zijn traject een
persoonlijke coaching portfolio en zelfbranding. Twee
grafisten in DSP contract hebben meermaals laten
blijken dat ze kwalificerende opleidingen/professionele
stages zouden zoeken of dat ze zich zouden inschrijven
voor de middenjury, maar telkens bleek het niet te
lukken. Eén stafmedewerker volgde een driedaagse
opleiding geweldloze communicatie/coaching. De
meeste personeelsleden zijn eerder Franstalig. Drie
grafisten in DSP contract hebben al een vlot begrip van
de Nederlandse taal, en hebben vooral praktijk nodig.
Twee werknemers waren al voor hun contract lessen
NT2 aan het volgen, één ervan heeft nog een module
gevolgd. Eén grafist met een artikel 60 contract heeft via
het OCMW van Sint-Genesius-Rode ook NT2-lessen
gevonden, die hij met succes voltooide. Verder kunnen ze
op de werkplaats hun Nederlands verbeteren. We werken
veel met Nederlandstalige klanten en de medewerkers
kunnen met Nederlandstalige collega’s oefenen/
communiceren.
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Evaluatie en
toekomstplannen

Maks Grafisch Bureau

Gids naar Werk

En wat brengt ons de toekomst?

Het grafisch bureau van Maks vzw werkte in 2015 samen
met 2 vrijwilligers van Toolbox vzw met als objectief
het opkrikken van de verkoopcijfers en het opstellen van
nieuwe verkoopsdoelen. Ze werkten rond het “WHY”
van het bureau, maakten filmpjes en vertaalden dit in
een website en publiciteit op papier. Deze samenwerking
leidde tot heel wat resultaten: het grafisch bureau
verhoogde zijn omzet met één derde en de samenwerking
en planning van het team verbeterde zienderogen.

De consulenten van Maks Werk schreven dit jaar, samen
met medewerkers van Trace Brussel aan de derde editie
van de Gids naar Werk. Het grafisch bureau zorgde voor
een aangepaste layout en foto’s.

Stapje na stapje versterkt Maks zich. Projecten
verbeteren en verfijnen, we spreken nieuwe
doelgroepen in de wijk aan. Digitale storytelling en
de programmeerschool zijn items waarmee we ons
onderscheiden van anderen, ook omdat de focus op
kansengroepen ligt. Op het internationale digital
storytelling congres in Northampton (VS) was Maks vzw
samen met een vereniging voor native Americans de
enige vereniging die digitale storytelling gebruikte voor
het empoweren van kansengroepen.
In 2016 focussen we ook op een digitaal storytelling
project over de vluchtelingencrisis. Jongeren uit de wijk
bezoeken een vluchtelingenkamp en maken digital stories
rond die thematiek. In 2015 schreven we mee aan een
vijftal Europese projecten. Uiteindelijk werd er maar één
goedgekeurd. Maar we hebben hier veel uit geleerd en
we hebben ook nieuwe Europese partnerships opgezet
die we in de toekomst zeker in samenwerkingsverbanden
kunnen gieten.
Intern wordt Maks vzw ook verstevigd: inzetten op
communicatie, een beter doorstroombeleid en sterkere
opleidingsplannen, een ploeg van leidinggevenden
die er staat. We ontwikkelen nieuwe projecten rond
digital portfolio, digital storytelling en coding. We zien
potentieel in projecten waarbij digitale storytelling
ingezet wordt in de (geestelijke) gezondheidszorg of in
preventie van burn-out. We proberen in 2016 hiervoor
pilootprojecten op te zetten.
Sinds enkele jaren zijn we erin geslaagd om een gezonde
financiële structuur op te zetten en de reserves wat op
te krikken. We blijven hier verder aan werken, maar
zijn voortdurend alert naar mogelijke pistes die een
structurele erkenning zouden kunnen bieden voor de
werking van de open computerleercentra.

Capital Digital
Negen jongeren en 45 kinderen uit kansengroepen
namen dit jaar deel aan de programmeerschool Capital
Digital. Ze leerden er iets over apps, over robots en
nog veel meer. Tijdens dit pilootproject bewezen de
medewerkers van Maks vzw nog maar eens dat ze
innovatieve digitale projecten kunnen opzetten met
kinderen en jongeren uit kansengroepen. Dit project
wordt zeker verdergezet in 2016.

Roma in Kuregem
Ook de medewerkers van Maks vzw hadden
vooroordelen: Roma hebben weinig interesse in werk
en opleiding. Maar wanneer we specifiek naar deze
doelgroep toestappen, zien we dat er enorm veel
interesse is naar bijscholing en werk. In augustus
startte Maks vzw een begeleidingsproject voor Roma,
gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.
Doel is een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt.
Alfabetisering in Nederlands en Frans en ICT voor
beginners is het aanbod dat we ontwikkelen om deze
groep aan te trekken en te begeleiden. Nu, einde 2015,
kunnen we zeggen dat we ook voor deze doelgroep een
aangepast aanbod hebben.
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Bruggen bouwen naar de bedrijfswereld
Dit blijft een constante in ons werk. Maks heeft twee
begeleidingsprojecten lopen via Toolbox, waarbij
mensen uit de privé sector organisaties uit de social
profit coachen.
Jaarlijks organiseren we Discover Your Talent, een
project waarbij vrijwilligers uit het bedrijfsleven
werkzoekende jongeren uit Kuregem coachen. Voor
Capital Digital werkten we samen met Duval Guillaume.
We hebben hier een specifieke reden voor: we denken
dat profit en non-profit veel van elkaar kan leren en
elkaar kan versterken. Langs de andere kant willen
we de bedrijfswereld ook laten zien dat jongeren uit
kansengroepen opportuniteiten moeten krijgen in die
wereld. Door de bedrijfswereld in contact te brengen met
onze doelgroep, werken we vooroordelen weg en hopen
we dat de jongeren uit Kuregem meer kansen krijgen
om in deze bedrijven werk te vinden.

And last but not least…
Histoires, is’t waar?!
Het toneelstuk voor 15 jaar Maks vzw was een succes: het
hele team heeft de handen in elkaar geslaan om tickets te
verkopen, alles op en top te organiseren. Buurtbewoners
waren wild enthousiast en de doelgroepmedewerkers die
op de planken stonden hebben zich ontpopt tot sterke
acteurs met levensechte verhalen in het Nederlands en
het Frans.

En we kijken al uit naar de festiviteiten van 20 jaar Maks
vzw: na het toneel gingen verschillende stemmen op
voor Maks “The Movie”. Ik ben persoonlijk eerder te
vinden voor een soap van vijf episodes, een Kuregemse
en multiculturele “Thuis” of “FC De Kampioenen”,
die de kijker een ander beeld over deze wijk en zijn
bewoners brengt.
Het jaar is weer voorbij, met vallen en opstaan, maar
ook met heel wat succesfactoren.
Dank aan allen die ons ondersteunen, of het met
subsidies, sponsoring of vrijwilligerswerk is.
Veronique De Leener,
Directeur Maks vzw
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Maks realiseert zijn projecten dankzij

Vlaanderen
is werk
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